
 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

เรื่อง   ควบคุมการจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  วาดวยการจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลโคงยาง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางและนายอําเภอสูงเนิน   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  เรื่อง  การจําหนาย

สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สินคา”  หมายความวา  อาหารและส่ิงของอื่นท่ีมิใชอาหาร 

  “ผู จํ าหนาย สินคา”  หมายความวา   ผู ได รับ ใบอนุญาตจําหน ายสินค าใน ท่ี 

หรือทางสาธารณะ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารประเภทปรุงสําเร็จและอาหารท่ีตองนําไปทํา  

ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “ผูสัมผัสอาหาร”  หมายความวา  บุคคลที่เกี่ยวของกับอาหารตั้งแตกระบวนการเตรียม

ปรุง  ประกอบ  จําหนายและเสิรฟอาหาร  รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ  ไดแก  ผูเตรียม  ผูปรุง  

ผูประกอบ  ผูเสิรฟ  ผูจําหนายอาหาร  ผูลางและเก็บภาชนะอุปกรณ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยางเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ผูดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตองดําเนินการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออก

ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

สุขลักษณะในการดําเนินกิจการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ ในการจําหนายสินคาประเภทส่ิงของอื่นที่มิใชอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  ผูจําหนายสินคาจะตองควบคุมใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูจําหนายสินคาและผูชวยจําหนายสินคาตองแตงกายสะอาดและสุภาพเรียบรอย 

  (๒)  แผงสําหรับวางสินคา  เชน  แคร  แทน  โตะ  รถเข็น  ตองทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรง  

มีขนาดและความสูงจากพ้ืนตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  จัดวางสินคา  อุปกรณประกอบในการจําหนายสินคาและทรัพยสินใด ๆ  ใหเปน

ระเบียบเรียบรอย  ไมย่ืนลํ้าออกนอกบริเวณท่ีกําหนด  ท้ังนี้  รวมท้ังตัวของผูจําหนายและผูชวยจําหนาย

สินคาตองไมลํ้าลงมาในผิวจราจร 

  (๔)  หามจัดวางสินคาท่ีจําหนายในลักษณะใด ๆ  ตามที่ เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๓๘ 
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  (๕)  รักษาความสะอาดบริเวณท่ีจําหนายสินคาอยูเสมอท้ังในระหวางท่ีจําหนายสินคา

และหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา 

  (๖)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะไวใหเพียงพอ  และไมถายเท

ทิ้งลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในท่ีหรือทางสาธารณะ 

  (๗)  หามกระทําการใด ๆ  กับตนไม  เชน  พาด  ติดตั้ง  วางแผงจําหนายสินคา   

หรือเกาะเกี่ยวสายไฟฟา  หลอดไฟฟาหรืออุปกรณประกอบในการจําหนายสินคา  รวมตลอดถึงการตอกตะปู   

ผูกเชือกหรือยึดส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเด็ดขาด 

  (๘)  หามใชเครื่องกําเนิดไฟฟา  เครื่องขยายเสียง  หรือเปดวิทยุเทป  หรือกระทําโดยวิธีอื่นใด  

ที่กอใหเกิดเสียงดังจนเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๙)  เก็บวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจําหนายสินคาออกจากบริเวณที่อนุญาตใหแลวเสร็จ

โดยไมชักชาหลังจากเลิกทําการจําหนายสินคา 

  (๑๐)  หยุดประกอบการจําหนายสินคาเพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษา

ความสะอาดสาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

  (๑๑)  ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ   

ผูจําหนายสินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๖ 

  (๒)  อาหารสดที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองเปน

อาหารสด  ที่มีคุณภาพดีสะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมท้ังมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  

และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

  (๓)  อาหารแหงที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนาย 

ตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๔)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร   

ตองปลอดภัย  ไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
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  (๕)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะที่สะอาด  ปลอดภัย  และมี 

การปองกัน  การปนเปอนวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๖)  น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 

วาดวยอาหาร  โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๗)  น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 

  (๘)  น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร  

มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี   มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร   

ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดการปนเปอน  

รวมทั้งตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 

  (๙)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

  (๑๐)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาด  และทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  

ไมชํารุดและมีการปองกัน  การปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๑๑)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะท่ีสะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๑๒)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  

ไมชํารุด 

  (๑๓)  ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชท่ีรอการลาง  และเศษอาหาร  ตองเก็บในท่ีที่สามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๑๔)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด 

ที่ปลอดภัย 

  (๑๕)  น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

  (๑๖)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ 

นําโรคติดตอหรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด   



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจ 

แกสังคม  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนัง 

ที่นารังเกียจ  หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๑๗)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน 

สูอาหารได  และสวมผากันเปอนที่สะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอน 

ในอาหาร 

  (๑๘)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย 

  (๑๙)  หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทํา  

ประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิด 

การปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได 

  (๒๐)  ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (๒๑)  หามถาย  เททิ้งน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ  เครื่องใช  

ภาชนะและอุปกรณในการจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๘ ในการจําหนายสินคาประเภทส่ิงของอื่นที่มิใชอาหารโดยลักษณะวิธีการเรขาย   

ผูจําหนายสินคาจะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จําหนายสินคาในบริเวณที่ไดรับอนุญาต 

  (๒)  แตงกายสะอาด  สุภาพเรียบรอย 

  (๓)  หามทิ้งมูลฝอยจากการเรขายลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือ 

ทางสาธารณะ 

  (๔)  หามใชเครื่องขยายเสียงหรือเปดวิทยุเทปหรือสงเสียงดังในขณะที่เรงขายจนเกิด

เหตุรําคาญแกผูอื่น 
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  (๕)  หยุดประกอบการคา  เพ่ือประโยชนทางดานสุขลักษณะ  การรักษาความสะอาด

สาธารณประโยชนหรือประโยชนของทางราชการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเพ่ือใหตองดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ในการจําหนายสินคาประเภทอาหารโดยลักษณะวิธีการเรขาย  ผูจําหนายสินคา 

จะตองควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๘ 

  (๒)  อาหารสดที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนายตองเปน

อาหารสดที่มีคุณภาพดี  สะอาด  ปลอดภัยตอผูบริโภค  รวมทั้งมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม  

และเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด  ไมวางบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 

  (๓)  อาหารแหงที่นํามาจําหนาย  หรือนํามาประกอบ  ปรุงอาหารเพ่ือจําหนาย 

ตองสะอาด  ปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๔)  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  เครื่องปรุงรส  และวัตถุเจือปนอาหาร   

ตองปลอดภัยไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๕)  อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัย  และมีการปองกัน   

การปนเปอนวางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๖)  น้ําดื่มและเครื่องดื่มที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 

วาดวยอาหาร  โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีการปกปด  และปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืน 

อยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๗)  น้ําดื่มหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทตองวางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาดกอนนํามาจําหนาย 

  (๘)  น้ําแข็งสําหรับบริโภคตองสะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร  

มีการเก็บในภาชนะที่สะอาด  สภาพดี  มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบ

ภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  และไมวางในบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน  รวมทั้ง

ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 
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  (๙)  ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งสําหรับบริโภคโดยเฉพาะ 

  (๑๐)  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่ม  และอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาด  และทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี  

ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

  (๑๑)  จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๑๒)  ตูอบ  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  

ไมชํารุด 

  (๑๓)  ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชท่ีรอการลางและเศษอาหารตองเก็บในท่ีท่ีสามารถ

ปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 

  (๑๔)  ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดโดยใชสารทําความสะอาด 

ที่ปลอดภัย 

  (๑๕)  น้ําใชและภาชนะบรรจุน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย 

  (๑๖)  ผูสัมผัสอาหารตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือไมเปนพาหะ 

นําโรคติดตอหรือไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  ไขสุกใส  หัด   

คางทูม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจ 

แกสังคม  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว  โรคผิวหนัง 

ที่นารังเกียจ  หากเจ็บปวยตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๑๗)  ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายสะอาดและเปนแบบที่สามารถปองกันการปนเปอน 

สูอาหารได  และสวมผากันเปอนที่สะอาด  สวมรองเทาหุมสน  มีส่ิงปกปดเสนผมมิใหตกลงปนเปอน 

ในอาหาร 

  (๑๘)  ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหารใหถูกสุขลักษณะ  รักษาความสะอาดมือและเล็บ  ถามีบาดแผลหรือถูกลวกหรือระคายเคือง

ผิวหนังบริเวณมือหรือนิ้วมือตองทําแผลใหเรียบรอย 
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  (๑๙)  หามผูสัมผัสอาหารสูบบุหรี่  ขบเคี้ยว  รับประทานอาหารในขณะเตรียม  ทํา  

ประกอบ  ปรุงหรือจําหนายอาหารหรือไมไอจามรดบนอาหาร  และไมกระทําการใด ๆ  ที่จะทําใหเกิด 

การปนเปอนตออาหารหรือกอใหเกิดโรคได 

  (๒๐)  ตองมีการปองกันอันตราย  และปองกันไมใหเกิดเหตุรําคาญเนื่องจากการจําหนาย  

ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

  (๒๑)  หามถาย  เททิ้งน้ําท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันจากการลางเครื่องมือ  เครื่องใช  

ภาชนะและอุปกรณในการจําหนายอาหารลงในทอหรือทางระบายน้ํา  หรือในที่หรือทางสาธารณะ 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอย 

ของประชาชนท่ัวไป   

ห ามมิ ให ผู ใ ด จํ าหน า ย สินค า ใน ท่ีหรื อทา งสาธ ารณะ   ไ ม ว า จะ เป นกา ร จํ าหน า ย 

โดยลักษณะวิธีการ  จัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติหรือเรขาย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทสินคา  

ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา  และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินคาเพ่ือจําหนายในกรณีท่ีจะมีการจัดวางสินคา 

ในท่ีหนึ่งที่ใดเปนปกติ  รวมทั้งจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา  ลักษณะวิธีการจําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางสินคา 

ใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตจะกระทําไดตอเมื่อผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

และเจาพนักงานทองถิ่นไดจดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะจะตองย่ืนคําขอ 

รับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ  ระบุ.... 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคงยางประกาศกําหนดและเผยแพร 

ใหประชาชนทราบ 
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ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จใหแจงเปนหนังสือใหผู ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะ 

พิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามท่ีเห็นสมควร)   

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาทีท่องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไว ในใบอนุญาตในเรื่อง ท่ีกําหนดไว เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน 

สิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจออกคํา ส่ัง เ พิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว า 

ผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณี ท่ี เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๒ ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ 

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณรงค  เตี้ยงสูงเนนิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคงยาง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

เรื่อง  ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท)/ป 

๑ 

 

๒ 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  ฉบับละ 

อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ี 

หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเรขาย  ฉบับละ 

๒๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี........................................................ 

วันท่ี.............  เดือน  ..................................  พ.ศ.  ............... 

 

๑.  ขาพเจา......................................................................................อายุ............ป  สัญชาติ.............. 

โดย..................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  ปรากฏตาม........................................ 

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน......................................... 

ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................................ 

หมายเลขโทรศัพท.........................................โทรสาร............................................................................ผูขอใบอนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ ...............) 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบ 

     การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑).............................................................................................................................................. 

๒).............................................................................................................................................. 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)………….………..…………………………ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

     (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ีรับ......../................ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..................................................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ.  .......... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

      ไมครบ  คือ 

     ๑)  .................................................................................................. 

     ๒)  .................................................................................................. 

     ๓)  .................................................................................................. 

     ๔)  .................................................................................................. 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง  .......................................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

 

เลขท่ี..................................................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ.  .......... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

      ไมครบ  คือ 

     ๑)  .................................................................................................. 

     ๒)  .................................................................................................. 

     ๓)  .................................................................................................. 

     ๔)  .................................................................................................. 

  ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบมายื่นตอพนักงานทองถ่ิน  ภายใน  .....  วัน  นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง  .......................................................... 

 

 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................................................................................................ 

เขียนท่ี........................................................ 

วันท่ี.............  เดือน  ..................................  พ.ศ.  ............... 

 

๑.  ขาพเจา.......................................................................................อายุ............ป  สัญชาติ............. 

โดย......................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  ปรากฏตาม.................................... 

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย..............................................ถนน......................................... 

ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................... 

หมายเลขโทรศัพท.........................................โทรสาร..........................................................................ผูขอใบอนุญาต 

๒.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

  กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 

  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ..................) 

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย 

  ใบอนุญาตฉบับเดิมเทาท่ีเหลืออยู 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑)................................................................................................................................ 

๒)................................................................................................................................ 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)………….………..…………………………ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

          (………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..................................................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ........... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

      ไมครบ  คือ 

     ๑)  .................................................................................................. 

     ๒)  .................................................................................................. 

     ๓)  .................................................................................................. 

     ๔)  .................................................................................................. 

 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง  .......................................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

เลขท่ี..................................................  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ.  .......... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 

      ไมครบ  คือ 

     ๑)  .................................................................................................. 

     ๒)  .................................................................................................. 

     ๓)  .................................................................................................. 

     ๔)  .................................................................................................. 

  ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบมายื่นตอพนักงานทองถ่ิน  ภายใน  .....  วัน  นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

 (....................................................) 

ตําแหนง  .......................................................... 

 

 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ....................................................................................... 

 

เลมท่ี..................เลขท่ี..................../......................... 
 
  (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให..................................................................สัญชาติ..................... 
อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตําบล...............................อําเภอ............................จังหวัด.............................. 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

ชื่อสถานประกอบการ...............................................ประเภท............................................................ 
ตั้งอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี.................ตําบล........................อําเภอ...........................จังหวัด...............................
หมายเลขโทรศัพท..................................... 

อัตราคาธรรมเนียมปละ  .........................  บาท  (..........................................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี...............ลงวันท่ี.................................................. 
  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ  โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  (๔)  ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
   (๔.๑)  ........................................................................................................................... 
   (๔.๒)  .......................................................................................................................... 
   (๔.๓)  ........................................................................................................................... 
  (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี......................เดือน................................พ.ศ.  ................. 
  (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี............................เดือน................................พ.ศ.  ................ 
 

(ลงชื่อ).............................................................. 
 (........................................................) 
ตําแหนง  ........................................................... 
    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ 
                           กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
  (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
(มีตอดานหลัง) 

 



 

(ดานหลัง) 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป  ท่ี

ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป   

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


